Lista wydatków podlegających refundacji stypendium szkolnego
za rok szkolny 2016 / 2017
1) zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, słowniki, atlasy, encyklopedie, książki rozwijające
zainteresowania ucznia,
2) tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze
edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane
z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymagane przez szkołę,
3) artykuły szkolne: kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki,
taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory
związane z zajęciami szkolnymi,
4) tornister, plecak szkolny lub torba szkolna,
5) przybory i materiały do nauki zawodu,
6) koszty związane z uczestnictwem w praktykach zawodowych lub kursach edukacyjnych (z odpowiednim
zaświadczeniem ze szkoły),
7) ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
8) mundurek szkolny lub strój galowy tj. garnitur, sukienka lub spódnica, koszula, marynarka, spodnie, obuwie
(max. 1 na semestr),
9) obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego tj. tenisówki, halówki, trampki lub adidasy (max. 2 pary na
semestr),
10) strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego tj. spodenki, spodnie sportowe, dres – max. 1 szt. na semestr,
natomiast skarpetki na zajęcia w-f, koszulki sportowe – max. 2 szt. na semestr),
11) okulary korekcyjne (wraz z fakturą należy dostarczyć zaświadczenie/receptę lekarza okulisty potwierdzające
konieczność noszenia okularów),
12) drukarka, papier oraz tusz do drukarki,
13) komputer (PC, laptop, tablet), oprogramowanie systemowe, nośnik danych, płyta CD/DVD, koszt naprawy
komputera,
14) pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem
wpłaty),
15) strój na basen tj. strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek (udział w zajęciach organizowany przez
szkołę),
16) koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
17) koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
18) koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze
edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina, muzeum czy teatru,
19) koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i słuchaczy kolegiów):
a) dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,
b) zakwaterowanie w internacie, bursie.
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokumentów tj.:
a) imiennych faktur VAT,
b) imiennych rachunków,
c) biletów imiennych miesięcznych,
d) dowodów wpłaty KP,
e) wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru,
filharmonii itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę
z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
Do rozliczenia będą uwzględnione rachunki i faktury poniesione na:
a) zakup podręczników i przyborów szkolnych od miesiąca lipca br.,
b) odzieży i obuwia sportowego od miesiąca lipca br.,
c) abonamentu internetowego oraz bilety autobusowe od miesiąca września br.
Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna –
sprzedaży.
Informuje się, że koszty abonamentu internetowego, które zostaną zrefundowane w ramach stypendium
szkolnego nie mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu do US i wykazane w załączniku PIT – O.

